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CIDADE DO MÉXICO — Uma nova clas-
se média está surgindo nas periferias das
grandes cidades mexicanas e, no mês que
vem ela pode ser o fator decisivo da eleição
presidencial do México.

O conservador Felipe Calderón conseguiu
alcançar nas pesquisas o esquerdista
Andrés Manuel López Obrador, fazendo uma
campanha sofisticada e hi-tech. Ele tem
mirado a classe média baixa, que cresce
cada vez mais e há muito tempo é despreza-
da num país de riqueza e pobreza extremas.

As empresas de pesquisa de opinião
dizem que os 15% dos eleitores mexicanos
que ainda estão indecisos — cerca de 11
milhões no total — estão concentrados entre
os habitantes de classe média baixa dos
arredores da Cidade do México, de
Guadalajara, Monterrey e outras grandes
cidades. Eles são os pequenos empresários,
vendedores e donas de casa que ascende-

ram uns poucos degraus
acima da pobreza nos
últimos anos — mas que
temem perder tudo caso
o México entre em crise
econômica, como acon-
teceu com tanta fre-
qüência no passado. 

Seis anos atrás,
esses eleitores ajuda-
ram a derrubar o
Partido Revolucionário
Institucional, o PRI,
que governou o México

durante 70 anos. A maioria deles apoiou o
presidente Vicente Fox, que prometeu que o
livre comércio, o investimento estrangeiro e
a estabilidade macroeconômica iam melho-
rar suas vidas. Mas desde então o produto
interno bruto do México cresceu somente
1,8% ao ano, e criou poucos novos empre-
gos, levando milhões de mexicanos mais
ambiciosos a deixar o país em busca de
oportunidades nos Estados Unidos. 

Desta vez, eleitores da classe média

baixa estão céticos tanto com a esquerda
quanto com a direita. Eles concordam com
as críticas da esquerda de que a economia
mexicana favorece os ricos. Mas uma men-
sagem da direita também é bem recebida
por eles: o medo de voltar aos gastos desen-
freados do passado, que podem gerar infla-
ção e desastre econômico. 

O resultado da eleição pode determinar se
o México vai continuar a se associar tão
estreitamente com os EUA e a economia glo-
bal, ou seguir alguns outros países da
América Latina e dar uma guinada para a
esquerda. Calderón, do partido de Fox, é um
candidato pró-mercado que diz que vai
ampliar a iniciativa privada. López Obrador,
de 52 anos, que foi prefeito da Cidade do
México, diz que as políticas de livre mercado
do México não conseguiram em sua maior
parte ajudar o mexicano médio. Ele quer
criar empregos por meio de gastos públicos
— embora não esteja defendendo uma nacio-
nalização na linha de Hugo Chávez, da
Venezuela, ou Evo Morales, da Bolívia.

Depois de um começo lento, Calderón,
um homem de 43 anos que era praticamente

desconhecido e ascendeu dentro do Partido
da Ação Nacional, ou PAN, fez uma grande
campanha para alcançar eleitores da classe
média baixa. Isso ajudou-o a eliminar uma
diferença de nove pontos porcentuais contra
López Obrador em fevereiro. Os dois estão
agora num empate técnico nas pesquisas
mais confiáveis. Eles fizeram seu único
debate na televisão na terça-feira. 

No debate, López Obrador disse que votar
em Calderón significa “mais do mesmo” —
um país desigual em que os ricos sonegam
impostos e a classe média paga a conta;
Calderón respondeu que as propostas de
gastos de López Obrador vão em última ins-
tância prejudicar os pobres do país, ao pro-
vocar desvalorização cambial, inflação e
crise econômica. 

Importando técnicas
eleitorais americanas, a
campanha de Calderón
testou várias estratégias
diferentes com grupos
de pesquisa qualitativa
de mexicanos de classe
média baixa. Os estrate-
gistas da campanha des-
cobriram que embora
esses eleitores admirem
a paixão de López
Obrador, ele também os
lembra de líderes popu-
listas cuja generosidade acabou por quebrar
a economia nos anos 70 e 80. Por isso a cam-
panha de Calderón passou a apresentar
López Obrador como uma ameaça às coisas
que o México conquistou a duras penas.

As eleições são no dia 2 de julho e, até
agora, o PRD de Obrador leva a vantagem
entre os 40% das famílias com renda inferior
a US$ 4.100 por ano. Mas o partido de
Calderón compensa liderando entre os 15%
dos lares nas classes média alta e alta, com
renda acima de US$ 11.000 por ano.

Isso deixa a batalha mais acirrada
pelos eleitores de lares que ganham entre
US$ 4.100 e US$ 11.000 por ano, ou 45% das
famílias mexicanas.

Classe média emergente pode decidir se
México migra ou não para a esquerda

Felipe Calderón

Andrés Manuel
López Obrador
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Empate técnico

Fonte: Consulta Mitofsky
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O candidato conservador Felipe Calderón subiu nas 
pesquisas (abaixo, em %) depois de iniciar em março 
uma campanha para atrair a classe média baixa.

Nota: A pesquisa tem margem de erro de +/–  3,3 pontos 
porcentuais. A pesquisa de maio consultou 1.400 eleitores.
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D EPOIS de completar seu
primeiro ano como o pri-
meiro diretor-presi-

dente da Sony Corp. que não é
japonês, Howard Stringer apa-
receu semana passada na con-
ferência D: All Things Digital
do Wall Street Journal para res-
ponder a algumas perguntas de
Walter S. Mossberg, colunista
de tecnologia do jornal.

Durante a animada sessão,
repleta de alfinetadas e comen-
tários sarcásticos, Stringer dis-
cutiu os pontos fortes e fracos
da Sony, seus concorrentes, e os
esforços dele para chacoalhar a
gigante japonesa, que combina
uma grande divisão de eletrôni-
cos, um estúdio de cinema e
uma gravadora.

Os principais trechos:

WSJ: Preciso começar para-
benizando-o pela tremenda
bilheteria de Código Da Vinci.
Por que os críticos não gosta-
ram do filme?

Stringer: Ninguém nunca
ergueu uma estátua para um crí-
tico. Fizemos uma tentativa deli-
berada de seguir o
livro o mais fiel-
mente possível,
porque, com 50
milhões de leito-
res, aliená-los
seria um desastre.
(...) Tivemos mais
de US$ 350
milhões em bilheteria fora dos
Estados Unidos. (...) Ele tam-
bém superou o Xbox 3 na Europa
na segunda semana.

WSJ: Você quer dizer X-Men.
Stringer (rindo): Olha aí

uma obsessão! Olha, chega de
Código Da Vinci. Ele vai fatu-
rar, achamos, uns US$ 750
milhões em todo o mundo, e
isso é um sucesso. 

WSJ: Eu diria que sim. Por
falar em Xbox...

Stringer: Deus, eu pedi por
isso, né? Olha, a habilidade de
Bill Gates é que ele é tão bri-
lhante nos detalhes que, quando
veste a camisa de vendedor, a
maioria de nós pensa: ‘Meu
Deus, ele deve estar certo’. Por
um lado ele falou, e eu adorei,

ele falou sobre o (Windows)
Vista (estar sendo) atrasado
como se atraso fosse normal, e
daí começou a me gozar por
atrasar o PS3 (PlayStation 3).

WSJ: O PS3 vai custar uns
US$ 500, certo?

Stringer: US$ 499 e, veja, ele
tem mais atrações que um 747. O
processador Cell é extraordina-
riamente poderoso, e você tem
nove horas de alta definição só
nos discos Blu-ray. (...) O motivo
de ser caro (é que) em vez de
nos concentrarmos somente no
console de videogame, o que
teria sido feito no passado, o
PlayStation 3 foi desenhado para
entrar em outras áreas, ser o
centro da sala de estar.

WSJ: O diretor-presidente
da Apple Computer, Steve
Jobs, acha... 

Stringer (para a platéia): As
coisas estavam indo tão bem...

WSJ: Os eletrônicos de con-
sumo, na idéia dele, Jobs,
podem ser pensados como soft-
wares numa caixa, e isso não
tem sido seu lado forte. A Sony

tem sido princi-
palmente uma
empresa de hard-
ware. O que você
fez em relação a
esse problema?

S t r i n g e r :
Passei uma boa
parte do meu pri-

meiro ano defendendo o softwa-
re. Agora, a Sony fabrica 3.000
produtos isolados e 50.000 peças,
por isso parte do nosso proble-
ma é que somos essa gigantesca
loja de departamento, fabrican-
do todas essas coisas que o
mundo quer, mas pelas quais
nem sempre ganhamos crédito
nas bolsas. Na verdade temos
muitos engenheiros de software
brilhantes, mas eles criam soft-
ware que vai dentro dos apare-
lhos. Tínhamos um grande pro-
blema com software aplicativo
(que vai no computador). (...)
Nem sequer lançamos (um
Walkman digital) aqui (nos
EUA) porque na verdade não
queríamos dar um para você.

WSJ: Ah, obrigado.

Stringer: Demos ele para o
resto do mundo, e os varejistas
ficaram muito chateados com
ele. Era um produto lindo, um
aparelho violeta, com informa-
ções apresentadas com ótimo
visual. Muito elegante seu soft-
ware interno, e os dois porteiros
do meu prédio acham que ele é
simplesmente o máximo. Mas
ele é limitado porque não senta-
mos e fizemos um plano sistemá-
tico para criar aplicativos no pro-
grama de desenvolvimento de
software e além dele, isso é um
ponto fraco da Sony (...). Por que
estou confessando isso?

WSJ: Ótimo, continue. 
Stringer: Não pusemos enge-

nheiros de software no começo
do desenvolvimento do produto.
Os engenheiros começavam o
produto e então o pessoal do
software chegava depois do fato.
E isso porque, numa empresa
que tem empregos vitalícios, o
pessoal mais velho está no topo
e os engenheiros de software,
mais novos, que são muitos,
estão embaixo, querendo subir.
(...) Vamos transformar bem
radicalmente a Sony nos próxi-
mos 12 meses.

WSJ: Vamos falar sobre o
iPod da Apple por um segundo.
É tarde demais para tirar mer-
cado deles? Dá para fazer um
Walkman digital com o tipo de
experiência de ponta a ponta,
do software ao serviço, que

possa realmente concorrer?
Stringer: É uma montanha a

escalar. Estamos lançando um
aparelho que usa o OpenMG
(uma tecnologia de direito auto-
ral da Sony), que não é muito
querido aqui nos EUA, mas que
venderá bem no Japão. Vai
tirar mercado da Apple no
Japão, principalmente por moti-
vos nacionalistas, suspeito. (...)
Em termos de distribuição de
música, (há o) celular Sony
Walkman. Vendemos 3 milhões
antes do Natal na Europa. (...)
Não estou sugerindo que isso
fará o Steve Jobs perder o sono,
mas (...) estou convencido de
que a próxima geração de apa-
relhos vai superar o problema
do software.

WSJ: Como é que você toca a
empresa sem falar a língua que
a maioria das pessoas fala?

Stringer: Ouço muito silên-
cio tranqüilizador. (...) A ver-
dade é que a Sony é verdadei-
ramente uma empresa global.
Somente um quarto da receita
vem do Japão, 75% vêm do
resto do mundo. O inglês é a
língua comum. (...) E temos
também impressionantes intér-
pretes simultâneos. Tenho a
tradutora do imperador, que
fala melhor japonês do que eu
falo inglês, e ela corrige minha
sintaxe. Ela é realmente notá-
vel. As pessoas dizem: ‘Como
ela foi ótima hoje.’ Elas não
dizem que eu fui ótimo.

A difícil tarefa de sacudir a Sony

Howard Stringer, o primeiro diretor-presidente não-japonês da Sony
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AARCELOR, siderúrgi-
ca com sede em

Luxemburgo, concordou
em discutir com a Mittal a
oferta hostil que a rival
holandesa lançou por seus
ativos. Ao mesmo tempo, o
magnata russo Alexey
Mordashov desafiou a
Mittal ao alertar que man-
terá a fatia da Arcelor que
deve receber na possível
fusão entre ela e sua side-
rúrgica Severstal, mesmo
que a Mittal consiga uma
grande parte de Arcelor. 

* * *

n A BAE Systems, fabri-
cante britânica de equipa-
mentos militares, disse que
vai exercer a opção de obri-
gar a sócia EADS a com-
prar seus 20% da fabricante
de aviões Airbus, numa
transação avaliada por ana-
listas em cerca de US$ 5,6
bilhões. Se a transação for
concretizada, a EADS pas-
sará a ter 100% da Airbus. 

* * *

n A Novartis, farmacêutica
suíça, está comprando o
laboratório britânico Neu-
Tec, especializado em remé-
dios para infecções hospita-
lares, por US$ 568 milhões.
A Novartis espera assim
reforçar sua lista de drogas
em desenvolvimento.

n A Inco e a Falconbridge,
produtoras de níquel e
cobre do Canadá, fecha-
ram acordo para vender
uma refinaria de níquel na
Noruega por US$ 650
milhões à mineradora
canadense LionOre, numa
tentativa de ver aprovada
pelos reguladores sua
fusão de US$ 17 bilhões.

* * *

n A Resolution, grupo se-
gurador britânico, está
comprando a seguradora
do Abbey National, banco
britânico do espanhol
Santander, por US$ 6,7
bilhões. Com a transação, a
Resolution passa a ter US$
117 bilhões em ativos.

* * *

n A France Télécom está
pondo à venda sua fatia de
54% na empresa de listas
telefônicas PagesJaunes.
Isso pode render até US$ 4,4
bilhões para a telefônica
francesa sócia da Intelig.

* * *

n Alan Greenspan, ex-pre-
sidente do Fed, o banco cen-
tral dos EUA, disse em uma
audiência no Congresso,
que há evidências de que a
escalada de preços do petró-
leo começa a afetar a eco-
nomia do país.

I NTERNAC IONAL

OBANCO MUNDIAL
aprovou US$ 3 bilhões

em créditos para projetos
sociais e de infra-estrutura
na Argentina. Os fundos
fazem parte de um progra-
ma que o banco interrom-
peu em 2004 para exigir
mais estabilidade econô-
mica no país.

* * *

n O Equador vai recom-
prar US$ 530 milhões de
seus títulos globais com
maturidade em 2012
antes da troca de presi-
dentes em janeiro. O
governo também infor-
mou, sem dar detalhes,
que estuda emitir novos
títulos com vencimento
em 20 ou 30 anos. Envie seus comentários a: 

americas@wsj.com

n A filial colombiana da
varejista francesa Carre-
four vai investir US$ 103
milhões este ano para
abrir sete novas lojas. A
meta, segundo o diretor-
presidente local Frank
Pierre, é passar ao posto
de segunda maior do
setor no país.

* * *
n O Chile registrou um
superávit comercial de
US$ 2,3 bilhões em maio
em comparação com o
mesmo mês em 2005, disse
o banco central. O país foi
ajudado por um salto nos
preços das commodities,
principalmente o cobre.
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A S EMPRESAS de capi-
tal aberto com maior
valor de mercado e

liquidez do grupo de países
emergentes conhecido como
Bric — Brasil, Rússia, Índia e
China — vão integrar um
novo índice da Dow Jones,
empresa que publica o Wall
Street Journal. O Dow Jones
Bric 50 terá cinco ações russas
e 15 de cada um dos demais
países para refletir o tamanho
de cada mercado no índice.

O lançamento é uma res-
posta ao crescente interesse de

investidores por empresas des-
ses países, como Petrobras,
Vale, Bradesco, Itaú, a petrolí-
fera russa Gazprom, a telefô-
nica chinesa ChinaTelecom e a
siderúrgica indiana Tata Steel.

Apesar de recente volatili-
dade no Bric — as bolsas de to-
dos eles caíram ontem —, os
investidores têm corrido para
as ações de empresas desses
países para aproveitar um pe-
ríodo de três anos de alta.

O índice servirá como base
para produtos de investimento
como fundos mútuos e outros.

Fonte: Thomson Datastream
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 8 jun. 2006. Economia, p. B10.




